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Készült a Magyar Talajtani Társaság Választmányi ülésén 
a Társaság székhelyén 
2018. július 3-án, 11.00 

 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 11 fő. 

1. A Vándorgyűlés (továbbiakban VGY2018) szervezése 
László Péter szervezőtitkár beszámolt a VGY2018 előre haladásáról. A tervezett előadások száma közel 
azonos az előadással jelentkezőkével. A Tudományos Bizottság feladata lesz a szekciókba sorolás. 
Lehetséges, hogy nem minden szekció azonos hosszúságú lesz (előadások függvénye). A posztereket 
jó lenne rövid előadásokban (max 3 perc) bemutatni, erre vonatkozóan egyeztetni kell a jelentkezőkkel 
(Szervezőbizottság feladata). Az ehhez szükséges kb 3 órányi idő két párhuzamos szekcióban 
megvalósítható az első nap plenáris részét követő ebéd után. A szekciók csak az ezt követő szünet után 
kezdődnének, átnyúlva másnapra, munkájukat a 3-ról 1,5 órásra átszabott pódiumbeszélgetés ideje 
alatt fejeznék be. A program időblokkokat át kell tervezni. A terepi nap még szerveződik, a korábban 
várt 2 busz nem lesz elég, valószínűleg 3 kell, de az autóval közlekedők logisztikáját is ki kell találni, 
mert a szőlőhegyen nem lehet sok autóval közlekedni (keskeny utak, mélyutak, szüretidő). Valószínűleg 
3 közös szelvény lesz (délután 2-ig), ekkor zárul a hivatalos program, utána gyalogosan (6 km) 
megközelíthető az utolsó helyszín, fakultatívan. A regisztrációnál rá kell kérdezni a résztvevőkre, ki 
jönne oda. Pénzügyileg egyelőre kiegyensúlyozott a tervezés. Szállásra van lehetőség a kollégiumban 
(50 fő). Adategyeztetési lap kitöltését kéri Szabó Péter, ki milyen Szakosztályok iránt érdeklődik. 
A szekcióelnökök július 15-ig megkapják a rövid összefoglalókat (Koós Sándor, László Péter) 
 

2. Az MTT által alapítandó díjak áttekintése 
Szavazásra bocsátottuk, hogy az oktatói/kutatói, a gyakorlati szakember és a fiatal kutatói díjnak ki 
legyen a névadója. A szavazás eredménye: oktatói/kutatói díj Stefanovits Pál (11 igen), gyakorlati 
szakember díja Kreybig Lajos (10 igen/ Egerszegi Sándor 1 igen), fiatal kutatói díj: ’Sigmond Elek (11 
igen). 
Feladat annak kiderítése, hogy nem ütközik-e más díjakkal, ill. a család belegyezik-e (megkérdezik: Tóth 
Tibor, Szabó Péter). 
Érkeztek jelölések a díjazottakra, ezeket július 15-ig el kell küldeni a Díjjelölő Bizottságnak (Pirkó Béla). 
 

3. Egyebek 
Tóth Tibor és Szabóné Kele Gabriella elkezdték a megbeszélést az ügyvéddel az adatvédelemhez 
kapcsolódó szabályzat kialakításáról. 
Ismét fel kell hívni a tagság figyelmét a tisztújításra (hírlevél, Bakacsi Zs.) 
A következő Vándorgyűlés lehetséges helyszíne Gödöllő. 
Agrárágazat folyóirat felvette a kapcsolatot László Péterrel, a Vándorgyűlésről várnak rövid anyagokat, 
Tóth Tibor egyeztet a szekció elnökökkel az ügyben. 
Tóth Tibor összeállította és elküldte az IUSS talajos közmondásos kiadványához kapcsolódó anyagot. 
 
Jegyzőkönyvet összeállította: Bakacsi Zsófia, titkár 
 
Budapest, 2018. július 3. 
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